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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) كتاب قصر الصالة في السفر –الموطأ 

 .الصالة جامع :بابتابع شرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
أن  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "ول: يق

 ،ايصلي لهم إمام   ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) :-يعني في مرضه- قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ال فصالته ل  "قام في مقامك لم يسمع الناس إذا -يا رسول هللا-إن أبا بكر  :فقالت عائشة" ه بهميأتمون به وا 

ر فم   ،من البكاء لم يسمع الناس" يعني شديد الحزن  "أسيف"يعني رقيق القلب، وفي رواية:  "رقيق" :في رواية
به ويستحق به  أبو بكر رجل رقيق القلب، لكن هل هذا مما يمدح ،نعم هذا الكالم صحيح "عمر فليصل للناس

هذا مما يستحق به  ؟منه الرجل الذي ليس برقيق القلب أولى ؟غيره أولى منه : الالتقديم في اإلمامة أو هذا يقال
التقديم، هذا مما يستحق به أبا بكر التقديم وفي حكمه غيره، إذا وجد شخص يتأثر بالقراءة ويؤثر بالناس هو 

رضي هللا -قاسي القلب؟ ال، عمر  -رضي هللا عنه-أولى من يؤم الناس، وهل معنى هذا أن عمر  ،أولى منه
إذا وقف بين ، ال يكاد يسمع الناس من البكاء، هذا الرجل الجلد القوي األمين له أزيزإذا قام في مصاله  -عنه

 تغير وضعه. -جل وعال-يدي خالقه 
المضارع،  بدون ياء؛ ألن الالم الم األمر تجزم "فليصل   "وهي في البخاري كلها:  "فمر عمر فليصل للناس"
فقلت  :قالت عائشة ((مروا أبا بكر فليصل للناس))تأكيد  ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) :قالللناس،  فليصل"

إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع  :قولي له" يعني كأنها رأت أن قولها ال يقبل في أبيها "قولي له :لحفصة
ما قالت لها  -الة والسالمعليه الص-قالت للنبي  "ففعلت حفصة ،فمر عمر فليصل للناس ،الناس من البكاء

مثل  ،يعني كصواحب يوسف ((إنكن ألنتن صواحب يوسف)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا " عائشة
في العلة الحقيقية ، يعني عائشة لما قالت هذا الكالم هل وسف في إظهار خالف ما في الباطنصواحب ي

 -عليه الصالة والسالم-و ألنها ترى أنه إذا قام مقام النبي كالمها كون أبيها أسيف ال يسمع الناس من البكاء، أ
ممن ال يقاربه وال وعين مكانه بدله  يتشاءم الناس به، هذا موجود عند الناس، إذا عزل شخص كفؤ من منصبه

هذه العلة  -ارضي هللا عنه-م من الناس، محل يعني ازدراء، فأبدت عائشة ؤ ال شك أنه يكون محل تشا يدانيه
نتن صواحب أل إنكن ))بصواحب يوسف، وجه المشابهة  -عليه الصالة والسالم-فشبه النبي  ،ت غيرهاوأظهر 
كما قال ابن حجر: وتدخل فيه عائشة؛ ألنها قالت ذلك قبل ذلك، وجه المشابهة  ،المخاطب به حفصة ((يوسف

، نظرن إلى يوسف فيعذرنهاومرادها أن ي ،للضيافة لهؤالء النسوة اإلكراموأظهرت  ،أن زليخة استدعت النسوة
ومرادها أن ال يتشاءم به الناس فأظهرت خالف ما تبطن، نظير ما  ،اأبيها رقيق   وعائشة أظهرت أن السبب كون 
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من التشبيه وهذا  ((ألنتن صواحب يوسف)) : صاحبة يوسفما قال ((صواحب))فعلته امرأة العزيز، قال: 
 مشبه به.عين ال، حذفت فيه األداة فكأن المشبه البليغ

يحتمل في حال الغضب هذا  "اما كنت ألصيب منك خير  " :فقالت حفصة لعائشة ((مروا أبا بكر فليصل للناس))
ال أصابت منها خير   ن كانت ضرتها ،اكثير   اوا  يتجوز في مثل مثل هذه المواقف لكن في حال الغضب وفي  ،وا 

قط، ومع األسف أنه  اير من النساء ما رأيُت خير  هذا األسلوب مطروق عندهن، كث اهذه العبارة، والنساء عموم  
م وقد يكون أعظم من ذلك في مواجهة الخالق، قد يتبر  ،يوجد كثير في الرجال، وقد يكون في مواجهة مخلوق 

 .-جل وعال-بذلك ربه  ، وهو يشكوار  ويبدي للناس أنه ما أصاب خي ،اإلنسان من القدر
عند غيره ما هو أعظم التي هو فيها؛ ألنه ما من نقمة إال ويوجد  على كل حال على اإلنسان أن يشكر النعمة

ال بد أن تجد في  ،وغزته األمراض ،من تراكمت عليه الديون  ،أبأس الناس في الوجودمنها، يعني لو نظرت إلى 
ن كان أسوأ من غيره في بعض الجوانب، فإذا  ،ته من هو أسوأ منه في هذا الجانببعض الجوانب من حيا وا 

ن كان يعيش حياة  دون  ،للعبدشكر هللا على ذلك، والشكر الزم  اإلنسان إلى الجوانب المشرقة في حياته نظر وا 
كر في مقابل نعم ال تعد وال تحصى، يعني إن ابتلي غيره، ومبتلى  بأمراض ال توجد عند غيره؛ ألن هذا الش

 وال يحصيه. يعدهأسبغ عليه من النعم ما ال  -جل وعال-فاهلل اإلنسان بنقم معدودة 
بن عدي بن -بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدي بن الخيار اوحدثني عن مالك عن "

 -صلى هللا عليه وسلم-بينما رسول هللا  قال: -نوفل القرشي من كبار التابعين، وعده بعضهم في الصحابة
 لماذا؟و  ؟رسل، هل يختلف في تسميته مهذا مرسل "جالس بين ظهراني الناس

 ......طالب:
هذا مرفوع تابعي،  ؟ال، اترك كونه من الصحابة، يعني على أنه تابعي وهذا قول األكثر، يختلف في كونه مرسال  

 ال يدخلها في حد المرسل.وتابعي كبير؛ ألن من أهل العلم من ال يرى مراسيل صغار التابعين مراسيل، 
 مرفوووووووووووووووع تووووووووووووووابع علووووووووووووووى المشووووووووووووووهور  

 

 يوووووووووووووووووووووووده بوووووووووووووووووووووووالكبير  فمرسووووووووووووووووووووووول  أو ق 
 ج

، ويختلفون فيما عدا ذلك من مراسيل الصغار، ، متفق على تسميته مرسال  افما يرفعه التابعي الكبير مرسل اتفاق  
 .يسميه مرسال   بعضهم -في أثنائه-وما يكون فيه سقط  في إسناده 

 أو سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووقط راو  ذو أقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  
 واألول األكثوووووووووووووووور فووووووووووووووووي اسووووووووووووووووتعمال     ج

 

، وأشبعت النون، وأضيفت إليها الميم بينما، وقد ان  ي  أصلها ب   "-صلى هللا عليه وسلم- بينما رسول هللا"أنه قال: 
 بين ظهراني الناس "جالس بين ظهراني الناس -صلى هللا عليه وسلم-بينما رسول هللا " بدون ميم ا،: بينيقال

ألنه لم - م يدر ما ساره بهفل -ناجاه بكالم-ه فسار   -هو عتبان بن مالك- إذ جاءه رجل" عني هم محيطون بهي
أليس  ...؟أليس يشهد أن ال إله إال هللا))يعني بقوله:  "-صلى هللا عليه وسلم-حتى جهر رسول هللا  -يجهر به
يستأذنه في قتل رجٍل من فإذا هو " ما ساره بهعرف  -عليه الصالة والسالم-لما جهر النبي  ؟((يصلي

لما دعا عتبان بن و: مالك بن الدغشم، يجعلون مثل هذه القضية هي يقول ابن عبد البر والباجي ه "المنافقين
من بيته، وحصل كالم عن مالك بن  -في موضع-يصلي له في مكان ل -عليه الصالة والسالم-مالك النبي 
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الدغشم، لكن ليس في سياق القصة ما يدل على أنها هي تلك القصة، يقول ابن حجر: وليس فيه دليل  على ما 
نه من : إفكيف يقال ، بدري  اولم يختلف في شهود مالك بن الدغشم بدر   ،عتبانهو أن الذي سار ادعاه من 
 ؟المنافقين

 ((؟رسول هللا األيس يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد  )) :حين جهر -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا "
يعني توقع أنه منافق؛ ألن ميله وهواه كما ساره، قد يكون وصفه بالنفاق على حد   زعم من  "((بلى)) :فقال الرجل

قالوا في قصة عتبان ووجهه إلى المنافقين، فحكموا عليه بالنفاق من خالل هذا الميل، لكن مثل هذا ال يكفي إلى 
فقال " من قلبه اال إله إال هللا خالص   :يقولو ويصلي مع الناس،  ،أن يحكم عليه وهو يشهد أن ال إله إال هللا

ك بفعله؛ يستدل على ذلتصور أنه يقولها في الظاهر من غير اعتقاد، ويستدل بذلك  "وال شهادة له: بلى، الرجل
 األنه ارتكب أمر   "وال صالة له ،بلى :قال ((؟أليس يصلي)) :فقال وال شهادة له، ،بلى" ألن ميله إلى المنافقين

ألنه  ((أولئك الذين نهاني هللا عنهم)) :-مصلى هللا عليه وسل-فقال " للعمل على حد توهمه امحبط   اعظيم  
في قتل المنافقين  اكل  م مرار  ، و نهي عن قتل المصلين -عليه الصالة والسالم-نهي عن قتل المصلين، النبي 

 يقتل أصحابه. ادث الناس أن محمد  بأن ال يتح معلال   ،-عليه الصالة والسالم-المعلوم نفاقهم فامتنع 
ا أن ال إله إال يشهدو  اإذا بلغه أنه قتل أناس   -عليه الصالة والسالم-د عن مخالطة النبي األعرابي البعي ما موقف

يقتل  افإذا تحدث الناس أن محمد  عن دين هللا،  ويصلون معه ولو كانوا ال يعتقدون ذلك، في هذا صد   ،هللا
 فيكون في هذا صد عن الدين. !أصحابه، قال: ال، ندخل في دين  يقتل أصحابه

وعلى سبيل وأنت ال تعرف عن حقيقة قوله،  ،الشهادة أمر  قلبيو على سبيل التنزل أنك قلت: ال شهادة له،  يعني
يقتل أصحابه، وما دام يصلي  الئال يتحدث الناس أن محمد   ؛التنزل لو افترضنا أنه منافق، هؤالء الذي ال أقتلهم

 فقد نهيت عن قتل المصلين.
ن مثله ممن ال يشهد وبين قومه م ،، ونفاقه في قلبهإله إال هللا ويصلي مع الناسهذا المنافق ما دام يشهد أن ال 

، أو بما ينقض شهادة اارتكب مكفر  النفاق، وبما ينقض الشهادة يترك، لكن إذا شهد عليه أنه جاء بمكفر، عليه ب
ال قتل، تكون ردة نعم. اأن ال إله إال هللا بالبينة يستتاب ثالث    إن تاب وا 

البدريين، في بعض الظروف يحتمل من قيلت في بعض  "دعني أضرب عنق فالن فإنه مقاتلص: "وفي نصو 
))من ذا في حديث عتبان معروف، وعقب ذلك بأن بال شك، ه ال يحتمل منه في وقت سعة مثال   الشخص ما

 .اهو اعتذر، لوال العذر كان عمله خطير   من قلبه دخل الجنة(( اهللا خالص  ال إله إال  :قال
 :......طالب

مثل ، وهذه العلة ال توجد في غيره، يعني لو فعل شخص اويشفع له كونه بدري  بال شك بال شك، لكنه اعتذر،  
درأ عنه الحد كونه ألن السبب الذي  حاطب، أنى له أن يكون من أهل بدر؛قال بالعلة التي ذكر ، و فعل حاطب

 .(())وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدرمن أهل بدر 
 :......طالب
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تدعي دعوى د ال بأس، لكن األمور بمقاصدها، لماذا يتحدث؟ هو إذا كان يتحدث لولي أمر يملك إنفاذ الحدو 
وطلب منك  ،على شخص، ولي األمر يسمعها ويوقعها موقعها من الشرع، إن كانت لها حظ من النظر استدعاه

ن كان ليس لها حظ من ال لو قيل البينة، وطلب منه ما يدرأ عنه، وا  نه ال يتحدث في أحد ما : إالنظر أقنعك، وا 
 يغتفر من أجل إقامة الحدود.فمثل هذا ثبت دعوى، 

 قال: -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا "يقول: 
 ((ال تجعل)) فت ياء وعوض عنها بالميمهللا، حذأصلها: يا  ((اللهم)) اوثن   ((يعبد االلهم ال تجعل قبري وثن  ))

الوثن هو الذي يعبد من دون هللا، ال تجعل  ألن ؛هذا وصف كاشف :قلنا ((يعبد اقبري وثن  )) يعني ال تصير
 .أو غير مصور ا سواء  كان مصور  ، ومعلوم أن الوثن هو الذي يعبد من دون هللااقبري وثن  

وما يفعل حوله  ،-عليه الصالة والسالم-قبره مع النظر إلى واقع  عبد((ي ا))اللهم ال تجعل قبري وثن  هذه الدعوة: 
 ماذا ،يسجد تجاه القبر والقبلة في قفاه ايعني إذا وجدنا شخص  هل أجيبت الدعوة أو لم تجب؟  ،من مخالفات

ذا يعني إ ؟يعني هذا مبرر ؟يعني هل هذا مبرر أن نقول: القبر ليس بمسجدنقول؟ هذا موجود ومرئي يعني، 
ال غيره   ؟يصير فيه شيءمحوط  بجدران أخرى وجد غيره، كقبر الحسين وا 

 :......طالب
من  ال أنه وجد هذا الفعل، ما هي بمسألة سهلة، يعني لو مسألة شرعية؛ ألنها معضلة؟ المسألة تقرير ال كيف

من  ،مة من الصحابةوخيار األعليه العلماء والعباد  أوتواط مة من القرن األول إلى يومنا هذاعصر سلف األ
 كان الوضع غير. صغار الصحابة والتابعين ومن دونهم

 ه، قال:اءيرى أن هللا أجاب دع -تعالى رحمه هللا-على كل حال ابن القيم 
 فأحاطووووووووووووووووووووووه بثالثوووووووووووووووووووووووة الجووووووووووووووووووووووودران      أجوووووووووووووووواب رب العووووووووووووووووالمين دعوووووووووووووووواءهف

 ج

على كل حال كالم كن استقبالها، نه ال يم: إيقول أهل العلم ،يعني وضعه على هذا الشكل كون الجدران مثلثة
أهل العلم في المسألة طويل، والقبر لن يصل إليه أحد، الحجرة األولى والجدران الثالثة والشبوك الحديدية، لن 

 د، ولن يستطيع أحد أن يعبد هذه القبور؛ ألنها محاطة بأمور  كثيرة.يصل إلى القبور أح
 اتجاه إلى هذه الجهة معتقد  اال وضعه؟ دعونا ممن يقصد مارة لكن من يصلي في الدكة التي يستقبل فيها الحج

ولو قصد ولو كان في الصفوف األولى والحجرة أثر على صالته،  ألنه لو قصده وهو بالهند أو بالسند ذلك؛
من ال يقصد، وصارت هذه القبور وهذه الحجرة بينه وبين القبلة، ال شك أن عمل خلفه أثر في صالته، لكن 

إلى يومنا هذا  ،من أواخر المائة األولى ،د بن عبد الملك من المائة األولىبعد إدخاله في عهد الولي سلف األمة
األمة  ؤمن غير نكير، يعني أنكر في أول األمر ثم انقطع اإلنكار، هذا يدل على أن األمر فيه سعة، وتواط

 ال تجتمع على ضاللة.، على هذا وهي ال تجتمع على ضاللة
-ن مسجد النبي : إ، ويتذرعون بهذا، ويقولهامساجدإن في هذا مستمسك من توجد القبور في : قد يقول قائل

كيف يجاب  ؟المسجد فيه قبور افيه قبور، وما دامت هذه القبور في سور المسجد إذ   -عليه الصالة والسالم
 ؟أم ال أنت مقتنع من هذا الكالم كيف يرد عليهم؟ م؟عنه
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 الناس عليه وسكتوا. أمر ثم تواطأنكر في أول األ، وكاف   يومناسلف األمة إلى  لمسألة وجود هذا العمل منا
 :......طالب

بين السور، هو من جهة البقيع فيه، لكن هو مغلق لئال و بينه  ،، بعض المسجد وراءهال، داخل مائة بالمائة وفيه
ال الحجرة د ،يتم الطواف عليه، هو مغلق لئال يتم الدوران عليه كامال    اخل المسجد.وا 

وال  على أن القبور لن يصل إليها أحد، ولن يسجد إليها أحد؛ ألنها محاطة بأسوار وليست بسور انتفق جميع  
 سورين.

إما أن تكون طارئة على المسجد أو متقدمة  :من أحد أمرين ال تخلوأن القبور في غير هذه البقعة  :األمر الثاني
ذا كانت القبور متقدم أنه إذا كان المسجد متقدم هذاعلى المسجد، والحكم عند أهل العلم في   ةتنبش القبور، وا 

؟  عبة للملوك، واحد يوسع من اليمين لالحلول سهلة، ما تصير ملعبة، ما تصير ميهدم المسجد، فماذا نقول حينئذ 
دخول واحد يوسع من اليسار، وواحد يهدم وواحد يعمر، وعندنا اإلمام أحمد ما صلى في هذا المسجد بعد 

كلهم، المقصود الم القبور، على سبيل المثال، مالك ما صلى في المسجد بعد دخول هذه القبور، أئمة اإلس
هؤالء  تواطؤفإال صلوا،  في عهد الوليد؟اإلشكال في المسجد، ما صلى خيار األمة في هذا المسجد بعد إدخالها 

تصحيح الصالة، يدل على تصحيح الصالة  األئمة واألمة معصومة عن وقوعها في مثل هذا الخطأ يدل على
 هادة هذه القبور هذه مسألة ثانية؛ ألنعب اأن يتجه إلى هذه الجهة معتقد  في هذه البقعة، أما كون اإلنسان يعتقد 

 لو اعتقد وهو بالهند أو بالسند خالص صالته باطلة.
 .لمكان وصلت فيهتواردت على هذا اد والشافعي األمة كلها أئمة اإلسالم مالك وأحم :أقول
 :......طالب
 ؟تقول بشخص مستقبل القبور يسجد والقبلة في ظهره ماذا

 :......طالب
، يعني شراح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة ال شك أنهم من أشد الناس هذه مشكلة ال بد من تجليتها صحيح،

 ىبأجلهذه المسائل  ىني جل  يع -رحمه هللا-، والشيخ محمد توحيد فيما نحسبهم وهللا حسيبهمغيرة على ال
عن األئمة المتقدمين أحمد  فضال   -رحمه هللا-ودافع عنها، وصلى في المسجد النبوي  ،وغار عليها ،صورها
 وشيخ اإلسالم ابن تيمية، يعني األمة كلها. ومالك
 :......طالب

وفي كال الحالتين إما أن دفونة في مساجد، ال، هذه مساجد إما أن تكون مؤسسة على قبور، أو تكون القبور م
إنما ، -عليه الصالة والسالم-لغير النبي  ، القبر ومكانه ليست له خصوصية بالنسبةيهدم المسجد أو ينبش القبر

 ا يدفن في البقعة التي مات فيها.إنم -عليه الصالة والسالم-النبي 
نحن نقرر أن ، لكن هذهمسألة ثانية  سكت الناس، للمفاسد اوكونه ما يجوز وجد اإلنكار في أول األمر، ثم درء  

 هذا المعروف، ويتذرع ؟الصالة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، ما هو هذا المعروف عند أئمة الدعوة
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فارق يعني، وهذا  هفارق، في، وعرفنا أن هذا مع ال-عليه الصالة والسالم-ه المسلمون في األخطار بما في مسجد
 ؟ما حصل

 يقول: -تعالى مه هللارح-المقصود ابن القيم 
 فأحاطووووووووووووووووووووووه بثالثوووووووووووووووووووووووة الجووووووووووووووووووووووودران      فأجوووووووووووووووواب رب العووووووووووووووووالمين دعوووووووووووووووواءه

 ج

 يسعنا ما وسعهم. :نه يسعنا ما وسعهم، أقول: إوأولى ما يقال
الحديث في البخاري، من أهل  ))ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة(( :ة وهي مسألة الروضةهنا مسأل

يعني بعض أن هذا مجرد خبر، وهذا الكالم ال شك أنه يعري الخبر من فائدته،  العلم من يرى أنه ال مزية لها،
الناس يحرص على أن يصلي في الروضة، يحرص على أن يمكث في الروضة، ينتظر الصالة في الروضة، 
يقرأ القرآن في الروضة؛ ألنها روضة من رياض الجنة بالنص الصحيح، وبعضهم يقول: هذا مجرد خبر، 

 وبعدين؟ وهذا مجرد خبر، هذه بقعة من رياض الجنةأفضل منها، أفضل منها، يمين الصف  الصف األول
))إذا مررتم يقول:  -عليه الصالة والسالم-ة لها هذا إعراء للخبر عن فائدته، والنبي ن كونها ال مزينقول: إ

فسير العام ببعض أفراده ال قد يقول قائل: رياض الجنة فسرت بأنها حلق الذكر، نقول: ت برياض الجنة فارتعوا((
 القوة بالرمي، وتفسير الظلم بالشرك وغيرها. في تفسير اصر، مثل ما قلنا سابق  يقتضي الح

ال ما له وجه؟ وجه له ؟ت من أنهار الجنة نروح نسبح هناكن النيل والفراإ :يقول قائل مثال   معنى كون  ما وا 
قول: إن مزية هذه األنهار مثل مزية الروضة؟ ال، ألن نهل ات من أنهار الجنة؟ هل لها مزية؟ النيل والفر 

باالنغماس فيها، هذا محل عبادة، فهناك  -جل وعال-، وال مما يتقرب إلى هللا األنهار ما هي محل عبادة أصال  
 نعم. ،لف هذا كونها أبرك من غيرهافرق بين هذا وهذا، ما يخا

 إليه ويصلي ويدعووثبت عن ابن عمر أنه يأتي ، الجدران نه ال يتسنى السالم عليه من وراءنعم يقول بعضهم: إ
 ،وما زال عمل األئمة على هذا ،يأتي تقدم، ابن عمر كان ،ال نا في الحديث الذي يليه أو تقدم؟كما سيأتي ه

 محمد، وعلى صاحبيه. أنهم يأتون ويسلمون عليه، اللهم صل   وسلم على
 :......طالب

 يسلمون بال شك. ،بعد القرون األخرى التي تليه
ال تسلم حتى تدخل المقبرة، وعلى هذا إذا مررت بالحجرة ال تسلم وفي هذا رد  على من يقول: إذا مررت بمقبرة 

عليه -إذا مررت به  الحجرة هي بمثابة المقبرة، فإن كنت ال تسلم ؟بظاهر أم ليس ظاهرحتى تدخل الحجرة، 
 .بالمقبرة ر إذا مررتو فال تسلم على القب -الصالة والسالم

 :......طالب
لو وقفت على الرصيف عند المقبرة هذه، وقلت:  إذا دخل المسجد لكن ما دخل الحجرة من وراء السور، نظير

 .السالم عليكم دار قوم  مؤمنين، أنت ما دخلت المقبرة إنما وقفت عليها
 :......طالب
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ال هذه البناية منهي عنها، قالو  نعم بال ،للمفسدة ادرء   ال لو جاء شخص ومر هذا في مقابلة الغالة،  :اشك، وا  وا 
ال ما  ،يا عمر على القبور قال: السالم عليك يا رسول هللا، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك ينكر عليه وا 

 ما ينكر. ؟ينكر
عندها،  والصالة ،عليهابالبناء  ،أي جعلوها مساجد ((اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))
السنة على ، جاءت بها نصوص الكتاب و -جل وعال-يعني عظم غضبه، فيه إثبات صفة الغضب هلل  ((اشتد))

اتخذوا قبور  ))قاتل هللا اليهود والنصارى وفي حديث:  ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ما يليق بجالله وعظمته
ووجد من يتخذ  ((من كان قبلكم حذو القذة بالقذة تتبعن سنن))لو ))وصالحيهم((وفي رواية:  أنبيائهم مساجد((

ضريح الشعرة، من أكبر األضرحة في  :يقال لهلحين مساجد، وهذا كثير  في األمة، ووجد ضريح قبور الصا
ن؟ عبد القادر الجيالني، وهذا موهي شعرة، شعرة  ،ب بالتولةالماء والترا نة، ويباعدالعالم، ضريح الشعرة، وله س

 اتباع سنن اليهود والنصارى. ه منال شك أن
 :......طالب
 كشمير.؟ نعم

 -بن سراقة- بن شهاب عن محمود بن الربيعاوحدثني عن مالك عن " :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
بن عمرو صحابي - أن عتبان بن مالك" -عليه الصالة والسالم-صحابي صغير أدرك النبي  "األنصاري 

العطف هذا عطف جملة  "-صلى هللا عليه وسلم-وأنه قال لرسول هللا  ،كان يؤم قومه وهو أعمى -شهير
-وأنه قال لرسول هللا كان يؤمُّ قومه وهو أعمى، "جملة من حيث الترتيب الزمني أيهما األولى؟ على جملة، 

في  -عليه الصالة والسالم-إلى آخره، يعني يستأذن النبي  "إنها تكون الظلمة والمطر :-صلى هللا عليه وسلم
كان يؤمُّ "، هل كان هذا بعد أن كان يؤمُّ قومه أو قبل ذلك؟ قبل ذلك، فعلى هذا يكون قوله: أن يصلي في بيته
صلى -وأنه قال لرسول هللا " -صلى هللا عليه وسلم-بعد وفاة النبي  ،يعني حين لقيه محمود "قومه وهو أعمى
 ، قبل هذا القولقبل ذلك -عليه الصالة والسالم-نبي ؛ ألنه كان يصلي مع القبل ذلك مشافهة   "-هللا عليه وسلم

والسيل وأنا رجل  تكون الظلمة والمطر" د أنكر بصره كما في بعض الروايات:وق "إنها تكون الظلمة والمطر"
أو أنكر بصره  هذا أنه أعمى عمى  مطبقضرير البصر هل يعني  "أنكرت بصري "وفي رواية:  "ضرير البصر

 ؟عفه في تجاوز ما يعترضه في طريقه وقت الظلمة والمطر ووقت السيلفصار ال يسبمعنى أنه ضعف بصره 
ه ايعني موضع   "أتخذه مصلى ايا رسول هللا في بيتي مكان   فصل   " ُذه أو أتخذ  بالوجهين، الجزم  ؟للصالة، أتخ 

ه ،ظاهر ه ايا رسول هللا مكان   فصل  " جواب الطلب أتخذ  يكون  اكان  مللمكان، ؟ جملة صفة لماذاوأتخُذه  "أتخذ 
- -صلى هللا عليه وسلم-فجاءه رسول هللا  -للصالة ايعني موضع  - أتخذ ه مصل ى" وصفه أني أتخُذه مصلى

صلى هللا عليه -فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول هللا  ((؟أين تحب أن أصلي)) :فقال -في بيته
 كانت للصالة. ةو بدأ بالصالة، هنا بدأ بالصالة؛ ألن الدع "-وسلم
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هنا قدم الصالة في حديث  "عي للطعام فبدأ بالطعام ثم صلىدُ "حديث أنس: من السابق  في حديث مليكة
 في قصة مليكة، ثم صلى؛ ألن الدعوةكانت من أجل الصالة، وبدأ باألكل في حديث أنس  ألن الدعوة ؛عتبان

 كانت لألكل.
والحديث  "-صلى هللا عليه وسلم-بيت فصلى فيه رسول هللا فأشار إلى مكاٍن من ال ((أين تحب أن أصلي؟))

 ة طويلة.، قص، وفيه قصة تأتي اإلشارة إلى بعضهامتفق عليه
في وقت الظلمة والمطر والسيل، أيهما ما يعترضه لما اعتذر عتبان بأنه أنكر بصره، وأنه تعترضه في طريقه 

ال اب اأشد عذر   ابن أم مكتوم في طريقه إلى ابن أم مكتوم؟ أو عتبان  :ذرن أم مكتوم؟ أيهما أقوى في العهذا وا 
وفي طريقه إلى المسجد واد  فيه هوام وفيه سباع، وله قائد ال يالزمه، فلم يعذره النبي  -هو رجل  أعمى-المسجد 

، وعذره وصلى في بيته رغبته امحقق   -عليه الصالة والسالم-، وهنا جاء إليه النبي -عليه الصالة والسالم-
-النبي  :ألن من ال يرى وجوب صالة الجماعة إذا أورد عليه حديث ابن أم مكتوم قال ؟فما الفرق بينهما، اكان  م

، منهم ن ال شك أن العميان يتفاوتو  منه في العذر، فما الفرق بينهما؟ عذر عتبان وهو أقل -عليه الصالة والسالم
بعض المبصرين، ومن العميان ال سيما من فقد من  وأ ،في الداللة وعدم المشقة من هو أشد من المبصرين

 البصر وهو كبير من يعثره أدنى شيء، ويضل الطريق مهما قصر أو طال.
، وأنه من البعد يعرف مكان عتبان -عليه الصالة والسالم-النبي ومن وجه  آخر لعل عتبان ال يسمع النداء، 

دعاه:  راد أن يعذر ابن أم مكتوم، بل عذره لما ولىأ -عليه الصالة والسالم-بحيث ال يسمع فيه النداء، النبي 
فلعل عتبان من بعد المكان بحيث يغلب على  ال أجد لك رخصة(( أجب،))قال: نعم، قال:  (())أتسمع النداء؟

الرخصة في التخلف  :باب": ةترجمالولذا في صحيح مسلم  ؛جابةالظن أنه ال يسمع النداء، وحينئذ  ال يلزمه اإل
 ."عن الجماعة

 :......طالب
 ة من يرى عدم وجوب صالة الجماعة.وهو من أدلفي الفريضة معروف،  ،ال

 :......طالب
، ما افقد البصر في آخر عمره يتكلف كثير  أو كبرت سنه فضعف بصره، ومعلوم  أن من ضعف البصر كبر، هو 

ومن كان ظرفه مثل ال، على كل حال عذره واضح،  ،أعمى ،هو مثل األعمى من الصغر، أو من ولد أكمه
 ظرف عتبان له أن يصلي في بيته.

 :......طالب
 .-عليه الصالة والسالم-هو اتخذ الجماعة بعد أن عذر عن حضور جماعة النبي 

 -عبد هللا بن زيد بن عاصم المازني- بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمهاوحدثني عن مالك عن "يقول: 
الحديث  "إحدى رجليه على األخرى  اواضع   ،في المسجد امستلقي   -مصلى هللا عليه وسل-أنه رأى رسول هللا 

عن جاء النهي  "إحدى رجليه على األخرى  اواضع   ،في المسجد امستلقي  " مخرج في الصحيحين من طريق مالك
االستلقاء في المسجد، في صحيح مسلم في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن االستلقاء في 
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عليه الصالة -محمول  على ما إذا خشي من انكشاف العورة، وما جاء في الحديث من كونه  المسجد، والنهي
ن كان الخطابي يرى أن النهي ن انكشاف العورةم  إحدى رجليه على األخرى إذا أُ  اواضع   ،امستلقي   -والسالم ، وا 
يحمل النهي على ما إذا والجمع ممكن، بأن لكن إذا أمكن الجمع ال يصار إلى النسخ،  ،بهذا الحديثمنسوخ 
 ن انكشافها.م  من انكشاف العورة، ويحمل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إذا أُ خشي 
إن كان النتظار الصالة هو ال في المسجد، المكث في المسجد تقدم، وأنه  مستلق   -عليه الصالة والسالم-النبي 

ذا مكث في مصاله الذي صلى فيه ص واستغفرت له، فهل  ،ودعت له ،لت عليه المالئكةيزال في الصالة، وا 
 ؟االستلقاء ووضع رجل على األخرى  ،والدعاء له بمثل هذا التصرف له واستغفار المالئكة ةانتظاره للصالينقطع 

نه أو نقول: إ ؟إحدى رجليه على األخرى  اواضع   اويمكث في مصاله مستلقي  هل يمكن أن ينتظر اإلنسان الصالة 
، أو قطع يعني قطع انتظار الصالة بهذا االستلقاء ؟إلى الراحة، والتزم ما ترتب على هذه الراحة ارتاح لحاجته

 المكث في مكانه في مصاله بهذا الفعل.
، ما دام في مصاله الذي صلى فيه وهو المسجد، وبعض ابه ولو كان مستلقي   نه يجري له ما وعدأو نقول: إ

إذا أردت الراحة اذهب إلى  ت، يحتاج إلى أن يرتاح، فهل نقول له:طول الوق الناس يحتاج إلى مثل هذا مع
عب وهو القدوة وهو األسوة، فإذا ت -عليه الصالة والسالم-هذا ثبت من فعله  ؟خالص انقطع عنك األجر ،بيتك

ا قصد بهذا إذ -إن شاء هللا تعالى-يرتاح، وأجره جار   ،يقرأ القرآن، وأراد أن يرتاحاإلنسان وهو جالس يذكر هللا، 
واألمور بمقاصدها، ، -عز وجل-عة هذا العمل من طاعة هللا االستعانة بها على متاب االستلقاء وهذه الراحة

 لها أحكام المقاصد. والوسائل
 :......طالب

وَن ّللا َ ق َيام ا َوق ع ود  }: -جل وعال-على أن في قوله  -تعالىإن شاء هللا -يكتب له أجره  ر  يَن َيْذك  ا َوَعَلَى الَّذ 
ْم{ ن وب ه  وعلى هذا إذا مكث في المسجد ينتظر الصالة يذكر هللا ما يشمل هذه الصورة،  [( سورة آل عمران191)] ج 

ا  امل، أو واقف  الحاجة إلى االستلقاء والجلوس أك عند اأو مستلقي   اجالس   سواء  كان -جل وعال- }ق َيام ا َوق ع ود 
ن وب ه ْم{ وقد جاء مدحهم مع اختالف أحوالهم، وال شك أنه كلما كانت الجلسة  [رة آل عمران( سو 191)] َوَعَلَى ج 

 أهيب وأكمل كان األجر أعظم.
خشي من النوم إن ، أو لكن ال يحرم األجر ألنه استلقى وأراد أن يرتاح، وواصل عمل الطاعة من ذكر وتالوة

وعدم إصدار شيء يخل بقدسية المكان، طال مكثه في المكان، فأخذ يدور في المسجد مع احترام المكان، 
ْم{} ن وب ه  ا َوَعَلَى ج  وَن ّللا َ ق َيام ا َوق ع ود  ر  يَن َيْذك  والماشي قائم بحكم القائم، واألمور  [( سورة آل عمران191)] الَّذ 

ى به عل ، وقصد باستلقائه في مثل هذا الحديث قصد االستعانةطرد النوم مثال  بمقاصدها، فإذا قصد بمشيه 
التالي ال ، فأجر الالبث في المسجد والماكث فيه الذاكر -إن شاء هللا تعالى-استمرار الطاعة يؤجر على ذلك 

 .-إن شاء هللا تعالى-ينقطع بهذا الفعل 
 :......طالب
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النوم في المسجد جائز، جائز لكن ينقطع أجر المكث وأجر االنتظار بالنوم، فإن أراد أن يستعين بهذه الغفوة أو 
 لكن أجرها غير أجر االنتظار، كل عمل  له أجره. ،لنوم اليسير على االستمرار في العمل يؤجر على هذه النيةا
بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعالن اوحدثني عن مالك عن "

-يحمل هذا على أنه من خصائصه نهى عن ذلك، وفعله ف -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل: النبي  "ذلك
أن يفعل هذا، من خصائصه أن يفعل هذا، لكن في الخبر الذي يليه أن عمر بن  -عليه الصالة والسالم

، بل -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي  االخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعالن ذلك، فدل على أن هذا ليس خاص  
 حيث يؤمن انكشاف العورة. اهو جائز  مطلق  

عليه الصالة -أن هذا خاص بالنبي و لم يرد مثل هذا هل نستطيع أن نوفق بين الحديثين بما ادعاه بعضهم ل
أو يحمل هذا على أمن   ؟والنهي يحمل على الكراهة وخالف األولى ؟ أو نقول: الفعل لبيان الجواز-والسالم

 -عليه الصالة والسالم- خصائصهن هذا من وهل لقائل  يقول: إ ؟انكشاف العورة وذاك على خوف انكشافها
 ؟والنهي لألمة

 :......طالب
إذا استغلق الجمع بين وجوه التوفيق بين النصوص، األصل عدم الخصوصية، لكن يلجأ إليها إذا استغلقت 

 إال بهذا. االنصوص، ما وجدنا جمع  
عليه الصالة -ه النبي الذي نريد أن نخص بال بد أن ننظر إلى هذا العمل  حينما ندعي أن هذا من الخصائص

الجلوس أكمل،  يعني هل االستلقاء أكمل من الجلوس أو الجلوس أكمل؟ ؟أو تركه أكملهل هو أكمل  -السالم
 ؟وهو أكمل الخلق يليق به هذا العمل المفضول وال يليق بأمته -عليه الصالة والسالم-كيف نقول: النبي  اإذ  

ن هذا العمل المفضول : إأولى به، ال نقول -الصالة والسالمعليه -فالنبي يطلب من األمة  يعني كل كمال
، هو أكمل الخلق يليق به أكمل األعمال وأصدقها، يعني نظير ما قيل في أن -عليه الصالة والسالم-خاص به 

ل: نقو هذا عام للناس كلهم،  ((عورتك ))غط   ، و-عليه الصالة والسالم-خاص به كشف العورة كشف الفخذ 
 ويطلب من األمة األكمل. ،يطلب منه األقل -عليه الصالة والسالم-ن النبي أكمل، وال نقول: إ تغطية الفخذ

، لكن إذا كان في جهة القبلة مصاحف ال بأس به، ال سيما عند الحاجة إليه مد الرجل في المسجد إلى القبلةو 
كرسي مرتفع فوق مستوى  المصحف علىجل فال يجوز مد الرجل إلى المصحف، لكن لو كان هذا للر    قابلةم

 .-إن شاء هللا تعالى-الرجل فال بأس 
نك إ -لم يسم   هذا اإلنسان- أن عبد هللا بن مسعود قال إلنسان وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد"يقول: 

، ام  مقد اخبر   "كثير"يجوز الجر والرفع، إذا قلنا: كثير  فقهاؤه يكون  "كثير  فقهاؤه"أو  "فقهاؤه في زمان كثير  
ذا قلنا:  ،  "كثير  "وفقهاؤه مبتدأ مؤخر، والجملة وصف للزمان، وا   "فقهاؤه"صارت وصف للزمان، في زمان  كثير 

ال نعت سببي؟ إذا قلت: جاء زيد  القائم أبوه، جاء  زيد  القائم أبوه المنعوت زيد، لكن في الحقيقة نعت حقيقي وا 
 هل هو وصف لزيد القائم أبوه؟

 :......طالب
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الكثرة للفقهاء، فهو نعت سببي، هذه  ؟إلسناد لألب ما هو له، اإلسناد لألب، وهنا الكثرة للزمان أو للفقهاءنعم ا
 غير من هي له. صفة  جرت على

ب، هذه اإلعرا مثل كثير فقهاؤه من حيث "قليل قراؤه -كثير أهل العلم- كثير  فقهاؤه"يعني العلماء  "كثير  فقهاؤه"
ال ذم؟ كال ال ذم؟ "قليل  قراؤه" :واضح أنها مدح، والثاني "كثير  فقهاؤه" هماجملة مدح وا   ،يعني قلة القراءة مدح وا 

ال ذم؟ اآلن الحملة على مكافحة األمية هذه  ال ذم؟ ذم، مدح وا  مما قلة القراء في الزمان وفي المكان مدح وا 
 يمدح بها أو يذم؟

 :......طالب
ذا موجود مع األسف في صفوف القراء بكثرة، يقرؤون ويكتبون وتقوم يعني إذا وجدنا من يقرأ وه "قليل  قراؤه"

ويمهرون بقراءة القرآن، لكنهم  ،عليهم الحجة، لكنهم ال يتعلمون، بمعنى أنهم قد يحفظون القرآن، ويقرؤون القرآن
هذا ذم  ،قهكثر القراء مع عدم العمل واالستنباط والتفمن حيث العمل بدون عمل، فإذا كثر القراء بهذه الصفة 

 م عليه الحجة وال يستفيد من هذه القراءة.و بال شك؛ ألنه تق
 ، إذا خلتالهذه القراءة صار مدح   افإذا وجد التفقه تبع  فالمطلوب من القراءة الفائدة العظمى من القراءة التفقه، 

ن هذه من النعم التي لم تكو  ، وحينئذ  اصارت ذم  هذه القراءة عن التفقه واالستنباط والتدبر واالعتبار والعمل 
 على صاحبها. تشكر، فإذا وجدت النعمة وخلت عن الشكر صارت وباال  

بإقامتها، لكن ما الفائدة أن يكثر القراء ويقل الفقهاء وال تحفظ  "تحفظ فيه حدود القرآنقليل  قراؤه،  ،كثير  فقهاؤه"
ذا نظرت إليه في مظهره ومخبره مخالف و يعني إذا كان الشخص من أمهر الناس بالقرآن،  ؟فيه حدود القرآن ا 

ما يقرأ، وهذا موجود مع األسف والمناسبات، ويخالف لما يقرأ، يتأكل بالقرآن، يجعل هذا القرآن للمآتم  اتمام  
يقرأ مجرد قراءة ؛ ألن القرآن لم ينزل ألن اوقبل هذه األزمان، مثل هذا يكون مذموم   ،الشديد في هذه األزمان

 .فيه حدود القرآن بإقامتهاتحفظ  ،عن كونه يتأكل به؛ أنزل دستور عمل ة واالنتفاع بها، فضال  مجردة عن الفائد
 مدح، لكن تضيع حروفه ،نعم تحفظ حدوده ؟يعني في الصدر األول تضيع حروف القرآن "وتضيع حروفه"

 ؟ع الحروف بالكليةالمقصود به التضييع النسبي ما هي بتضيع حروفه بالكلية؛ ألنه كيف تحفظ حدوده مع تضيي
إنما يحكم عليها باألغلب، يحكم عليها باألغلب، فإذا وجدت قوم يعنون ألن الشخص أو المجموعة بكاملها 

من هذا ديدنهم لكنهم ال يتيسر  تن، وجدوالعمل بالقرآ ،ستنباط من القرآنواال ،بالقرآن بفهم القرآن وتدبر القرآن
بدون  يقرأ القرآن في الشهر عشر مرات مثال   اشخص   هذه العناية، وتجدلهم أن يقرؤوا القرآن في الشهر مرة مع 

 ،يوصفون بأنهم ممن يحفظ حدود القرآننعم هؤالء يوصفون بأنهم قراء للقرآن؟ الوصف األول، هؤالء القوم األول 
د التالوة المجردة ن الذين يعنون بمجر و الوصف الممدوح هنا، بينما القوم اآلخر ي ويتفقه بالقرآن، ف ،ويعمل بالقرآن

 قراء حروف. هؤالء يكونون  ،عن فهم ،عن استنباط ،رتدبعن 
ال فهناك أجر  إذا خلوا عن المخالفات الشرعية هؤالء ذمهم نسبي اأيض   فذمهم نسبي بالنسبة لمن قرنوا معه، وا 

لقرآن بكثرة، مرتب على مجرد قراءة الحروف؛ ألن القرآن متعبد بتالوته، لو شخص من عوام المسلمين يقرأ ا
تفرغ لتدبر والتدبر واالستنباط، هذا إذا قارناه فالذم نسبي، إذا قارناه بمن للفهم  اديدنه قراءة القرآن، وليس متفرغ  
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، ونقصه نسبي، لكن إذا كان ال يقرأ إال اوالعمل بالقرآن صار ناقص   ،في القرآنوالتفقه  ،وفهم القرآن ،القرآن
 حينئذ  يذم.، ومع ذلك يرتكب مخالفات كما هو واقع بعض القراء اليوم الحروف وال يلتفت إلى المعاني

ذا  ،من يحفظ القرآنيوجد في بعض البلدان اإلسالمية  ويقرأ القرآن ليل نهار، لكن باألجرة في المآتم واألفراح، وا 
 وال يكتبون. يقرؤون الذين ال نظرت إلى عمله وجدته من أقل عوام المسلمين في العمل، 

ه، يوجد هذا، ويوجد الفقيه الذي يقرئ الناس القرآن وعنده مخالفات وعند يسمونه الذيعن  صص وأخبارهناك ق
الثاني هو النوع قراء على الطريقة المعهودة الشرعية الذين هم أهل هللا وخاصته موجودون وهلل الحمد، لكن 

 المذموم.
يسمون  ول م  ، احد يسميه فقيه  فظ القرآن على وافي قصة شخص من كبار األدباء وليست بثقة فيما ينقل، حينما ح

 ؟افقيه   القارئ 
 :......طالب

وال من العمل بالقرآن، فيقول: ، وهو ليس بفقيه، ليس عنده من الفقه شيء البتة، اهو يسميه فقيه   هو مقرئ لكن
تقانه، القرآن، وكان أبو هذا الشخص من الحريصين على حفظ القر  إنه حفظ عليه  فقال له: خالصآن وضبطه وا 

تسع سنوات، بدل من أن يرتدد على هذا الشخص قال: في أنت انتهيت من حفظ القرآن، الولد فرح، شاب 
يسميه الفقيه فحلف بالطالق  الذيأو ، فاستدعى هذا المقرئ رآن، اختبره أبوه وجده ما حفظ شيئ اخالص حفظ الق
، ويذكر من ، اختبروه وجدوه ما حفظ شيئ احفظ ما حفظ يهنعم يريد األجرة كاملة وال عل ظ القرآن،الثالث أنه حف

 .المحيطفي هذا  حاله ومن أفعاله مخالفات كثيرة، وهذا مع األسف أنه قد يوجد
 ،قرآن هم أهل الخير والفضل واالستقامة، ال يصير هذا مدخل إلى ذمهم أو..في األصل أن أهل اللكن مع ذلك 

 لكن هذا موجود لكنه نادر.
 ..:....طالب

 م القرآن أهل ضبط للحروف وقراءات، وجدنا أهل قسلو نظرنا إلى األقسام العلمية مثال  المسألة مسألة تخصص، 
من يعنى بالفهم واالستنباط هذا موجود وهلل الحمد،  اوتجويد، وهم في هذا العمل على خير  عظيم، ومنهم أيض  

ليتعيش على ما ساس أنه وظيفة، دخل هذا القسم وهؤالء هم أهل القرآن وخاصته، لكن من يأخذ القرآن على أ
 يقولون، هذا قد يوجد في بعض الجهات.

نعم قد يكون مبعث ذلك يذم باعتبار أن التبعة عليه أكثر، مثل هذا ال شك أنه بالنسبة ألهل العمل واالستنباط 
بعض في تزيينه سويل الشيطان و ت اعن مذهب عقدي، وأيض   يكون مبعث ذلك ناشئ انعم الخالف العقدي، 

 .األمور، والعمل بال شك شاق
أهل عمل، مع العلم المقصود أنه ال يعني هذا أننا ما جاء في هذا الخبر من اإلخبار بأنه في الصدر األول 

تنمحي األمية بالكلية، لكن العمل  ووجدت القراءة وانتشرت، وكادت أن ،العصور المتأخرة وجد العلمعمل، في 
العلم بال عمل ال شك أنه ال قيمة له، العلم من غير عمل العمل هو الثمرة من العلم، فإذا أين؟ العمل تخلف، و 

 .على صاحبه تخلف العمل عن العلم صار ال قيمة له، بل صار وباال  
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 :......طالب
 ،ر فيهبقراءة القرآن وماه ابال شك مع السفرة الكرام البررة ما لم يوجد مانع من إلحاقه بهم، لكن قد يكون بارع  

 لكن مع ذلك يرتكب محرمات.
 :......طالب

ينطبق عليه الوصف وصف، ال يستحق مثل هذا اليرتكب محرمات ظاهرة، مثل هذا ال، لكن  ؟هو معصوم
ابن مسعود وفي الصدر األول كما قال أبو عهد الذين يأتون فيما بعد، بعد كالم ابن مسعود، أما من وجد في 

القرآن، وسمى منهم من سمى، قال: كانوا ال يتجاوزون عشر آيات  ناذين يقرئونعبد الرحمن السلمي: حدثنا ال
ابن  ،سبع هذه طريقتهم، لكن في السنين األخيرة العصور المتأخرة تجد ابنحتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، 

من  يعرف شيئ اما قد يعرضه من أوله إلى آخره وال يخطئ خطأ واحد، ومع ذلك لسنه  ثمان سنوات يقرأ القرآن
 كما هو موجود. االمعاني أو من العمل به، وقد يستمر على هذه الطريقة فيتخلف العمل كثير  

 :......طالب
في عصر الصحابة،  -عليه الصالة والسالم-على النبي  ،في الصدر األولالصحابة على القرآن نزل  :أوال  

نفر  يسير،  كامال   -عليه الصالة والسالم-عهد النبي ولذا من حفظ القرآن في  ؛قد تقدمت به السنوكثير  منهم 
والحمد هلل  أربعة، المقصود أنهم نفر  يسير، لكن فيما بعد -عليه الصالة والسالم-جمع القرآن في عهد النبي 

عصر صغار الصحابة يعني بعد جمع القرآن وضبط القرآن بين الدفتين تيسر حفظه وضبطه، وكثر في 
يندر أن يوجد في ترجمة شخص أنه ال يحفظ القرآن من أهل العلم، ما ذكر إال ولذا  ؛كثر والتابعين ومن بعدهم

عن ابن أبي شيبة، ونصوا عليه أنه ال يحفظ القرآن، كيف ينص على هذا الشخص؟ إال أنه ال يوجد غيره في 
 .اجمالتر 

 :......طالب
بعدهم، أنت لو تنظر إلى نسبة من يحفظ إذا نسبت من يحفظ القرآن في عهد ابن مسعود إلى من جاء  اوأيض  
نسبة، اآلن أكثر بكثير، أضعاف مضاعفة،  هما في ؟نسبةحفظ القرآن قبل ثالثين سنة، تجد إلى من ياآلن القرآن 

 ال سيما في بلدنا.
 هو كالم هللا، كالم هللا وفضله على سائر الكالمعلى المسلمين،  -جل وعال-ال شك أن حفظ القرآن من نعم هللا 

المؤمن الذي يقرأ القرآن  ))مثلوكفضل هللا على خلقه، والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، 
بكل من قرأ القرآن كان له ))، و((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))معروف، و ..((والمؤمن الذي ال يقرأ القرآن

مفترضة في حافظ عارف بالقرآن وبحدود هذه أمور مفروغ منها، لكن المسألة ما هي ب ((حرف عشر حسنات
عالم عامل ونصيبه من ضبط القرآن  مسألة مفترضة بين شخص  القرآن عامل بالقرآن هذا خارج عن النزاع، ال

تقانه أقل ممن يقيم الحروف ويمهر فيه دون عمل، المفاضلة بين هذا، ما هي مفاضلة بين شخص جمع  وا 
 ات.، ال، الحفظ مع المهارة في درجاألمرين
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لهم عناية بهذا الشأن ذهبوا إلى بعض البالد اإلسالمية، فجيء بعشرة أطفال ال يتجاوزون  بعض اإلخوان الذين
؟ يجيبها ماذاكلمة  منتصف السطروتقول صفحة كذا السطر كذا السابعة والثامنة من العمر، تفتح المصحف 

 ؟لكن هل يوجد مثل هذا في عصر الصحابة ، هذا موجود،يجيب لك الكلمة لك، آخر السطر الثالث قبل األخير
لكن إذا وجد مثل هذا مع العمل نظير عمل الصحابة بالقرآن هذا  ؟وهل يذم الصحابة بمعرفة هذه األمور بدقة

 نور  على نور.
 ويحفظه من أوله إلى آخره، لكن لو تسأله ،ال شك أن العلم مطلوب، لكن ثمرته العمل، لكن قد يحفظ القرآنف

صفحة كذا ما يدري، أو تسأله عن دليل هذه المسألة وهو في القرآن وال يدري، فعلى هذا المطلوب مع عن أول ال
ال ما الفرق بين ل، هذه الثمرة العظمى من القراءة، والتدبر واالستنباط والفهم والعمالحفظ الضبط واإلتقان  وا 

فرق، بالعكس العامي الذي ما  ه؟ ما فيالفرق  مابين عامي من العوام؟ و  شخص قرأ كتب الدنيا كلها وال يعمل
 قامت عليه الحجة في كثير  من األمور أفضل من مثل هذا، والتبعة على ذلك أعظم.

 :......طالب
 .امنكس   ءوهذكرت قر  الذين، حتى هؤالء الشباب الصبيان اوجد من يقرأ القرآن منكس  

 :......طالب
 ؟أين

 :......طالب
ا، من ال التعبد بهذا، إنما يختبرونه بهذا، ما هو يتعبد بهذة الحفظ ال للتعبد، هذا االختبار اختبار ضبط وجود

تقانه؛ ، زيادة في الضبط واإلتقان، اطرد   ليس بحاجة إلى أن يختبر األنه إذا اختبر عكس   أجل أن يختبر ضبطه وا 
 األمور واالعتدال فيها هو المطلوب.وعلى كل حال التوسط في 

سنين  مثل ابن عمر، ثمان افعلأنت اآلن  ، لو قيل لشخص:وعمال   ام  لله ع ل األنفعأن يفع العلمعلى طالب 
في البقرة، بحيث إذا انتهيت من البقرة وأنت كثرت عليك العائلة ومشاكل الدنيا وطلب العيش أردت أن تحفظ آل 

إلى الفهم والتدبر  دعمران عجزت، أو نقول: احفظ القرآن في أقرب مدة ممكنة ثم بعد ذلك اضمن الحفظ، ثم ع
يساند هذا الحفظ ألن الحفظ له وقت، الحفظ في الصغر غير الحفظ في الكبر، نعم الحفظ ينبغي أن  ؟واالستنباط

من التفاسير الميسرة المبسطة الموثوقة التي تخلو عن مخالفات، أو حفظ الحروف فهم للمعاني بواسطة تفسير 
معناها؟ فإذا ضبطتها وأنت  ماكلمات  ما تدري  وتمر عليك (جرزااألحوال كلمات القرآن تمر عليك ) على أقل

 تحفظ خالص أتقنتها، وهذا يعينك على الفهم والتدبر.
ْكر  لََّك َول َقْوم َك{ هو أول وآخر هو شرف هذه األمة ، لكنهاعلى كل حال الكالم حول القرآن كثير جد    }َوا  نَّه  َلذ 

ينفتح على األمة يستغله بعض المغرضين  اأو باب   ا الكالم الذي نقرأه مجاال  ال يكون مثل هذ [( سورة الزخرف44)]
-هذه النابتة التي تعنى بحفظ كتاب هللا  -وهلل الحمد-الذين يغيظهم وجود وبعض المفسدين، وبعض المنافقين 

 يكون مثل هذا ، ال-جل وعال-ظ هذه الناشئة لكتاب هللا ي، وجود هؤالء المجاهدين الذين يتولون تحف-جل وعال
 .ال ،أو يشوشلبعض المنافقين أن يلبس على الناس  الكالم مدخال  
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أفضل من العلم الكثير  العمل بالعلم ولو كان قليال   ،ولو كان قليال  لكن المسألة مفاضلة بين علم وعمل، العمل 
 .المجرد هذا مفاده

، أو قليل من اأو قليل من يسأل أهل العلم تعنت   ،اتعفف   يكون قليل من يسأل المالإما  :من يسأل "قليل من يسأل"
 خمس آيات من القرآن قرأت مثال  إذا  كيشكل عليه ويتجاوزه، لكن ألنه ال يقرأ شيئ ا ؛يسأل عما يشكل عليه

وعملت ما فيها لست بحاجة إلى أن تسأل، لكن لما تقرأ  ،وحفظتها وتعلمت ما فيها من معاني وفهمتها وتدبرتها
ما هذه اإلشكاالت تزداد ل عندك اإلشكاالت كثيرة، وكله تظن المقروء سواء  من القرآن أو من غير جملة كبيرة م

 فتكثر من السؤال عن اإلشكاالت والثاني كذلك والثالث كذلك، ثم يكثر من يسأل.
ائ ل  َوالْ }يعني يبذل المال لمن يسأل ومن لم يسأل  ،أن يعطي الماليعطي إما  "كثير من يعطي" وم {ل  لسَّ  َمْحر 
 أو يعطي يعني يبذل العلم لمستحقه. [( سورة المعارج25)]
(( ))من أ م  الناس ؟))أفتان  يا معاذ :في حديث معاذ وليست اإلطالة المنهي عنها "يطيلون فيه الصالة"

ذا الكالم وتقرب منها، ال يسمع أحد  ه ،-عليه الصالة والسالم-تشبه إطالة النبي لكنها اإلطالة التي  فليخفف((
عليه الصالة -مخالفة نهيه ويقول: يطيلون الصالة ثم يشرع بالبقرة وهو إمام يؤم الناس، وحينئذ  يقع في 

 .-والسالم
 ،من عالمات فقهه إطالة الصالة وقصر الخطبة، وال شك أن اإلطالة ،وهذا من فقه الرجل "ويقصرون الخطبة"

من  :وينزل، يقول ،ثالث ،يقول له جملتين، ما يصعد للمنبر نسبية ا، وقصر الخطبة أيض  إطالة الصالة نسبية
ويحرك  فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يأتي بخطبته ما ينفع الناس، وينبه على األخطاء التي يقع فيها الناس،

كل إنسان ينظر ساعته، منهم ر الناس بحيث ، وال يضجالقلوب بالموعظة الصالحة والخالصة، ثم ال يمل   الناس
 نعس، ومنهم من يتغافل، ال هذا وال هذا.من ي

 "...ون أعمالهم قبل أهوائهمأيبد"
 :......طالب
على هذا الناس اعتاد ، يعني متصور أن خطيب يخطب ساعة هذا أطال الخطبة، لكن الذي أمور نسبية ،نعم

تكون  -العاديةالصالة - الخطبة، فهذه أمور نسبية، لكن الصالة قصيرة ،ثلث ساعة ،فالذي يخطب بربع ساعة
 وهو مأمور  بالتخفيف، لكن الذي ،أطال الناس هذه صالة متوازنة، فالذي يزيدها إلى نصف هذا ،بربع ساعة

 فهذه أمور نسبية. ؟....هذا صالته طويلة يصلي صالته الرباعية بخمس دقائق
، فيقدمون أعمالهم قبل المستند على الدليل قبل الهوى  يقدمون العمل الصالح "يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم"

 أهوائهم ورغباتهم.
دون  واكتفائهم بالعلم ،عكس الزمان األول؛ الشتغالهم بحظوظ أنفسهم "وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه"

 العمل، نعم؟
 :......طالب

 يبدون أي يقدموا، يبدأون يبدون ما في إشكال.
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الذي يعني لو نظرنا في واقعنا  "قراؤه كثير   -األول بخالف الزمان-وسيأتي على الناس زمان  قليل  فقهاؤه "
العلم  ،أهل الفتوى  ،أدركناه، يعني قبل ثالثين سنة يعني زمن أدركناه، القراء في البلد عددهم قليل، لكن أهل العلم

من  المتقن فيهم كثرة بالنسبة لعدد الناس، بينما القراء عددهم قليل، وأهل العمل حتىالمؤصل المقعد المضبوط 
ال نستبعد وال عوام المسلمين وأهل العبادة وأهل الزهد والورع، ويوجد قبل خمسة وعشرين سنة وثالثين سنة أناس 

من وهللا ما نستبعد إذا رأيناهم، اآلن كثر القراء، وكثر ترجمة سفيان أو الفضيل أو غيره، نستغرب إذا قرأنا في 
، انشغل الناس كثير من الناس وتوسعوا في اليقرأ، وكثر من يطلع على الخالف،  ، العمل قل  علم، لكن العمل قل 

، لكن انشغل ن وهلل الحمد، والخير في أمة محمدو علماء والعباد موجودوال ،خيرأهل  -وهلل الحمد-ال أقول يوجد 
فهذا مثال شيء على العلم دون العمل، كثير  من الناس بالمفضول عن الفاضل، واقتصر كثير  من الناس 

 كناه.أدر 
يقيمون حروف القرآن كما تقام  "يحفظ فيه حروف القرآنكثير  قراؤه،  ،وسيأتي على الناس زمان  قليل  فقهاؤه"

 ،ظ فيه حروف القرآنيحف" لقرآن إلى آخره ال يوجد عليه خطأبحيث يقرأ القارئ من أول ا ااألقداح، يضبط ضبط  
ين اليوم في كثير  من األقطار تضيع حدود القرآن، وهذا ال يعمل بالقرآن، ومن نظر واقع المسلم "وتضيع حدوده

 .الظاهر ال يحتاج إلى تمثيل
النتشار  "قليل من يعطي ،كثير  من يسأل" لة الصبر والتعفف، أو لقلة العلملق "كثير من يسأل ،وتضيع حدوده"

العلم ومن أهل العلم تجد  ، يعني على كثرة ما عندنا وعند غيرنا ما انتشر من طالبابالمال وبالعلم أيض  الشح 
من إذا دخل جدع  -وهذا يوجد- ديد، وتجد من ينتسب من أهل العلمال يجد من يفتيه مع األسف الش اإلنسان

ونعمة تحتاج إلى  ،-جل وعال-هبة من هللا أمانة حملت إياها، وهذه  ،التبعة ليست بالسهلة، هذه أمانةالسماعة، 
 كاته.ه بز حتاج إلى زكاة، ونماؤ والعلم ي شكر،

يوجد من يخطب ساعة اآلن يوجد، والنصف ساعة كثير، خطبة نصف  "يطيلون فيه الخطبةقليل  من يعطي، "
يبدون فيه أهواءهم قبل  -مخالفة  للسنة- ويقصرون الصالة" هذا كثير، لكن يوجد من يخطب ساعةساعة 
ذا الح لهم أمر  من أمالتباع الهوى ورغبات النفس،  احب   "أعمالهم ور الدنيا ضيعوا العلم، تجد اإلنسان يسمع وا 

وقد  ،وتفوته الصالة وهو في شيء يسير من أعمال الدنيا المؤذن وبيده شيء من عمل الدنيا، ثم يسمع اإلقامة
وهللا  ،، يوجد اآلن من يعكف على بعض اآلالت ليل نهاريكون ال يعود عليه بالنفع ال في دينه وال في دنياه

 المستعان.
 ...:...طالب
يعني إذا ساغ له أن يتحدث عن زمانه ألنه خبر  عن مستقبل، خبر عن مستقبل ال يقوله ابن مسعود برأيه،  نعم؛

 فلن يتيسر له أن يتحدث عن المستقبل.
، وال االتقليل من شأن العلم أبد  الحث على العمل بالعلم، وليس مراده  :-رضي هللا عنه-في خبر ابن مسعود و 

البقية عن القراءة، ال يعني األمة إذا كثر فيها طالب العلم والقراء أنها تصرف   من شأنوال ،من شأن التعلم
ال على جهل،  ،بأن يتعلم ليعبد هللا على بصيرةال، بل الجميع مطالب بأن يتعلم، الجميع مطالب  ،مطلب العل
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اإلقبال  -وهلل الحمد-مع وجود  لكن مع ذلكم مطالبون بالعمل، فال يفهم من كالم ابن مسعود أنه إذا كثر القراء
وهلل -هذا شيء ، على حفظ كتاب هللا وحفظ السنة، والتعلم العلم الشرعي على الجواد المعروفة عند أهل العلم

 -مارضي هللا عنه-ن مسعود ن هذا التعلم على ضوء ما أخبر به اب: إفال يقالكثير، وشيء محسوس،  -الحمد
طالب العلم على العمل، وأن ال ان األول بخالفه، ابن مسعود يريد أن يحث والزم ،الالحقأنه من وصف الزمان 

ط وعمل، لكن قد يكون الواقع هكذا، قد اءة فقط دون فهم وتدبر واستنبايقتصر على التعلم، ال يقتصر على القر 
واقع الموافق تعني الذم من كل وجه؟ نعم الواقع المخالف مذموم، وال، لكن هل حكاية الواقع ايكون يحكي واقع  

 .ممدوح
العلم  إذا تجردت هذه القراءة عن العمل، أما إذا اقترن  ن كثرة القراء صفة ذم، نعم هي صفة ذم: إفال يقال

 د.أبواب الجها ، وتعلم العلم الشرعي من أعظم-جل وعال-بالعمل فهو من أفضل ما يتقرب به إلى هللا 
أن أول ما ينظر فيه من عمل  بلغني :أنه قال -ري األنصا–وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 

ذا كان فيها شيء من نقص كملت من النوافل "العبد الصالة كما جاء في  ،يعني الصلوات الخمس المفروضة، وا 
كان أو أنثى، أول ما ينظر من عمله في  ا، ذكر  اكان أو رقيق   االخبر من عمل العبد والمراد به اإلنسان حر  

مكتملة الشروط واألركان، أديت بنية  ،ت آثارها عليهاترتب ،بأن صارت مسقطة للطلب "لتفإن قب" الصالة
ن لم ت" ألن الصالة أم العبادات "نظر فيما بقي من عمله" قبلت -جل وعال-خالصة هلل  قبل منه لم ينظر في وا 

هل ينظر في الذي عظم لكن إذا رد األ ما دامت أم العبادات إذا قبلت نظر في العمل الثاني، "شيء من عمله
اإلسالم األعظم بعد الشهادتين، الذي ال يرى  ركنال سيما وأن هذه الصالة  ،يليه، ال ينظر في الذي يليه

، وهذا يدل مما يقوي القول بأن تارك الصالة كافر؛ ألنه ما الصحابة من األعمال شيء تركه كفر إال الصالة
فائدة، لكن إذا قبلت وضمن إسالمه  هما في ؟إلى حجه ؟لى صيامهإ ؟الفائدة بأن ينظر إلى زكاته ما دام كافر

مخرج   ورد معناه في حديث  مرفوع عن أبي هريرة اوهو أيض   نظر في بقية األعمال، ومثل هذا ال يقال بالرأي،
 عند أصحاب السنن األربعة.

 أنها قالت: -وسلم صلى هللا عليه-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "
في ترجم اإلمام البخاري  "الذي يدوم عليه صاحبه -صلى هللا عليه وسلم-كان أحب العمل إلى رسول هللا 

عليه الصالة -ثم ذكر حديث عائشة أن النبي  "أحب الدين إلى هللا أدومه :باب"كتاب اإليمان من صحيحه: 
قالت: فالنة، جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث  ((من هذه؟))مرأة، قال: دخل عليها وعندها ا -والسالم

وأنها تقوم وتكثر الصالة،  ،وتطيل الصالة ،، تذكر من صالتها يعني تذكر أنها تصليتويتأنها: الحوالء بنت 
 ))مه((: -عليه الصالة والسالم-تذكر من حرصها على عمل الخير ال سيما الصالة، فقال النبي ، الليل كله
يؤدي إلى االنقطاع مثل هذا الذي مثل هذا العمل الذي ال يطاق أما  ليكم بما تطيقون(())ع ،كفوا :بمعنى

 ين إلى هللا ما دام عليه صاحبه((فوهللا ال يمل هللا حتى تملوا، وكان أحب الد ،))عليكم بما تطيقون  مفضول
ي حديث البخاري: وف "-صلى هللا عليه وسلم-قالت: كان أحب العمل إلى رسول هللا "واألحب هنا يقول: 
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عليه الصالة -إلى هللا هو المحبوب إلى الرسول وال تنافي بينهما؛ ألن المحبوب  ((وكان أحب الدين إلى هللا))
 .-والسالم

، يعني -جل وعال-تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة واإلخالص واإلقبال على هللا بدوام العمل القليل يقول النووي: 
شرين ساعة، طول اليوم والليلة عمل مناسب ال يشق عليه، وال يكلفه وال يحمله على عمل طول األربعة والعمن 

بحيث تكون العبادة عليه مكروهة وثقيلة، ثم الترك ال شك أنه أفضل من أن يعمل هذا العمل في وقت  قصير 
 .يؤديه ذلك إلى تركها
ة بالذكر والمراقبة واإلخالص واإلقبال على بدوام العمل القليل تستمر الطاعيقول النووي: ، بخالف الكثير الشاق

يعني لو م حتى يزيد على الكثير المنقطع، ينمو العمل القليل الدائ ، بخالف الكثير الشاق، بحيث-جل وعال-هللا 
يد عشرة أيام، وآخر ير وأرتاح  كامال   احفظ القرآن، شخص يقول: أريد أن أحفظ في هذا اليوم جزء  ب ال  ضربنا مثا
أن يحفظ خالل العشرة األيام  أفضل؟ هذا الذي يريد اعشرة األيام كل يوم ورقة، أيهمذا الجزء في الأن يحفظ ه

، ايكرر النظر في عهد هللا وفي كتابه، ويحمله ذلك على االرتباط بهذا الكتاب، لكن الذي يجلس يوم ويحفظ جزء  
يولد م  في وقت  ينضغط فيه ال شك أن هذا : مكثه الساعات الطوال لحفظ الجزء في يو ، أوال  ثم عشرة أيام يغفل

، فيمل ويسأم ويترك، بينما الذي يأخذ األمر بالتوقيت والتدريج ثقيال   اكراهية لهذا العمل؛ ألنه حمل على نفسه أمر  
 وال ينقطع. مثل هذا يستمر

أن  :أحدهما :ينلمعنيكثيرة، يقول ابن الجوزي: إنما أحب الدائم  اى الكثير المنقطع أضعاف  يقول: بحيث يزيد عل
الذي يقول: أنا أحفظ هذا معنى هذا؟ كأنه بلسان حاله  ماكالمعرض بعد الوصل،  التارك للعمل بعد الدخول فيه

ن لم يقل بلسان مقاله، يقول: دعنا نرتاح من هوأرتاح عشرة أيام  في يوم اجزء   ا الجزء ونتفرغ عشرة أيام ذوا 
بالراحة مثل هذا عمله متواصل  عمله دؤوب، كل يوم يحفظ ورقةكن الذي هذا أقبل ثم أدبر، ل، ألمورنا األخرى 

ولهذا ورد الوعيد في حق  ؛فهو متعرض للذمللعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل ال ينقطع، فالتارك 
ن كان قبل الحفظ ال يتعين عليه.من حفظ آية  ثم نسيها  ، وا 

ثم  كامال   اما كمن الزم يوم   اليس من الزم الباب في كل يوم  وقت  ، و م الخير مالزم  للخدمةأن مداو  ثانيهما: 
القهوة مثال  انقطع، يعني شخص عنده عمال، خصص اثنين منهم ل ى له عشر هم في يوم من األيام سو  من ، واحد 

بريق دلةرتاح عشرة أيام، والثاني كل يوم تخالص  :قالو  برقانالل وعشر ق مة، هذا يقولون: هذا مداوم للخد وا 
ثم انقطع، هذا  كامال   اما يعني بالتدريج ليس كمن الزم يوم   امداوم للخدمة وليس من الزم الباب في كل يوم وقت  

مثال محسوس، لكن من حفظ هذا الجزء في هذا اليوم وأسعفته الحافظة وضبطه وأتقنه، وانصرف بعد ذلك 
حتى ضبطه وأتقنه، وترك العلوم األخرى  احد  وا افيمن لزم علم  وقل مثل هذا ألعمال  أخرى شرعية ال يذم، 
 ونوعها وأخذها بالتدريج. ،كثيرة في يوم  واحد ايختلف وضعه عمن أدخل علوم  

ولو لم يقع في -ال شك أنه يشبه : أن من عمل عمل خير ثم تركه مفاده أوال  على كل حال كالم ابن الجوزي 
: قسمة الخدمة على الوقت بحيث امذموم، وأيض   مثل هذام ومل، ئوسيشبه من خدم ثم أعرض وترك،  -هذا

 .الوقت كله أفضل ممن يخدم مقدار ما خدمه اآلخر في وقت  يسير ثم ينقطع يالزم الخدمة
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عمله مفضول، بخالف العمل الذي وعلى كل حال العمل الذي يشق على اإلنسان بحيث يحمله على الترك 
 بقدر ما يتحمله اإلنسان ويطيقه. ار بالخدمة مطلوبيؤخذ بالتدريج ومع الوقت لكنه يستمر، فاالستمر 

كان رجالن أخوان  وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال:"يقول: 
في  [( سورة غافر34)] َحتَّى إ َذا َهَلَك{} ذه اللفظة هلك في النصوص مستعملةهلك يعني مات، وه "فهلك أحدهما

لو يذكر  لكن في عرف الناس اليوم [( سورة غافر34)] َحتَّى إ َذا َهَلَك{}وسف نبي من األنبياء حق من؟ في حق ي
 ول: هلك فالن، استعمالها العرفي منكرة، هل تستطيع أن تقول لشخص  لك شيخ من كبار العلماء المسلمين، تق

للمخالفين الذين عندهم مخالفات كبيرة  أو فالن الهالك، في كتب التراجم بالنسبةهلك فالن،  :من أهل العلم والعلم
فاستعمالها  ال مانع، لكن تقول: هلك أحمد بن حنبل ال يمكن، ،هلك، هلك الجهم سنة كذايقال: هلك فالن، 

كانت كبيرة، هلك  ال سيما إذا ،الشرعي في مقابل مات، واستعمالها العرفي إنما تطلق في حق من عنده مخالفات
، لكن هل تستطيع أن ما تستطيع، لكن  نعمتستطيع تقول هكذا؟  ؟تقول: هلك أبي عن زوجة وثالثة أبناء هالك 
 شخص مجهول أمره سهل.

المقصود أنها تستعمل في النصوص بإزاء مات، وجاء استعمالها في القرآن بحق نبي، لكن استعمالها العرفي 
 خصها بمن عنده مخالفات كبيرة.

يعني جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه  "فذكرت فضيلة األول ،بأربعين ليلةفهلك أحدهما قبل صاحبه "
 فذكرت فضيلة األول" له مات في سبيل هللا ا، هنيئ  ، يعني قتل في سبيل هللا، ذكرت فضيلته ومدحاشهيد  مات 

ر أو اآلخ ر ((؟خرألم يكن اآل)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-عند رسول هللا  ر يعني المتأأو اآلخ  خر، ، اآلخ 
يعني  "وكان ال بأس به ،بلى يا رسول هللا :قالوا ؟((امسلم  ألم يكن )) ر يعني الثاني الذي تأخر عن أخيهواآلخ  

 بأس به، يعني من أوساط المسلمين هذا اللفظ يفهم أن هذا الرجل من أوساط المسلمين ال بأس به، رجل ال
يعني خالل  ؟((وما يدريكم ما بلغت به صالته)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  وكان ال بأس به،"

، كم صلى في األربعين؟ صلى من الفرائص مائتي صالة، ومن النوافل ما هللا به عليم، هذه امدة األربعين يوم  
يعني خالل المدة التي  ((وما يدريكم ما بلغت به صالته؟)) -جل وعال-هلل  اإذا فعلها مخلص   في ميزان حسناته

كمثل نهر غمر  ((بباب أحدكم عذٍب  -يعني كثير الماء- غمرٍ  إنما مثل الصالة كمثل نهرٍ )) خيهقضاها بعد أ
، ال شك أن له أثره في إزالة الدرن واألوساخ، لكن عذب يعني هل العذب أبلغ في إزالة كثير الماء وصف

قتحم فيه كل يوم خمس ي باب أحدكمبكمثل نهٍر غمٍر عذٍب )) غيره؟ مقتضى الخبر نعم األوساخ واألدران من
بقي من فما ترون ذلك ي  )) ال مرات في اليوم يبقى من وسخه شيء؟ هذا الشخص الذي يغتسل خمس ((مرات
والجواب: ال، ما يبقى من درنه  ((فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالته)) المقصود به الوسخ :الدرن  ((؟درنه

 ((فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالته)) لة خمس مراتمن وسخه شيء إذا كان يغتسل في اليوم والليال و شيء 
إن شاء -عن التفضيل بال علم، يعني كونك تجزم بأن هذا مات، نعم هو على خير ه زيادة تأكيد في البعد أعاد

 ، لكن ال يلزم منه أن يكون أفضل ممن بقي بعده.-هللا تعالى
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عليه بعض من يبيع في  كان إذا مرَّ  يساروحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن "يقول:  بقي حديثان،
فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه  ؟وما تريد دعاه فسأله ما معك؟" يبيع في المسجد "؟المسجد دعاه فسأله ما معك

نما هذا سوق اآلخرة ،عليك بسوق الدنيا :قال المسجد ما بنيت المساجد للبيع والشراء، إنما بنيت لذكر  نعم "وا 
-الوة القرآن، للذكر، لتعليم العلم، هذا سوق اآلخرة، فينبغي أن تخصص لما يبتغى به وجه هللا هللا، الصالة، لت

رًّا }تعالى: من قول هللا  ا؛ أخذ  -جل وعال مَّا َرَزْقَناه ْم س  وا م  اَلَة َوَأنَفق  يَن َيْتل وَن ك َتاَب ّللاَّ  َوَأَقام وا الصَّ إ نَّ الَّذ 
وَن ت جَ  َية  َيْرج  لكن في غير  ،هذه تجارة اآلخرة، وتجارات الدنيا أبوابها مشرعة [( سورة فاطر29)] اَرة  لَّن َتب وَر{َوَعاَلن 

 إلى المسجد، من أراد تجارة الدنيا يذهب إلى األسواق.المساجد، فمن أراد تجارة اآلخرة فليحضر 
واإلنفاق في سبيل هللا، التالوة  وتبتغى تجارة اآلخرة كما في آية فاطر، وكذلكوالصالة من أفضل ما تلتمس به 

َية  َيْرج  } وكذلك انتظار الصالة رًّا َوَعاَلن  مَّا َرَزْقَناه ْم س  وا م  اَلَة َوَأنَفق  يَن َيْتل وَن ك َتاَب ّللاَّ  َوَأَقام وا الصَّ وَن إ نَّ الَّذ 
: قال زن بين تجارة الدنيا وتجارة اآلخرةاهذه التجارة، يعني لو إنسان حسب وو  [( سورة فاطر29)] ت َجاَرة  لَّن َتب وَر{

ذا ذهبنا سوق التجارة وضار  يا أخي  في األسهم وما األسهم افترض أنك تبالختمة الواحدة ثالثة ماليين حسنة، وا 
أرباب الدنيا أن  كسبت المكاسب كم تكسب؟ الجزء الواحد بربع ساعة فيه مائة ألف حسنة، هل يستطيع

ن وجهها بحقوقها وحدودها رون بأمور  هللا أعلم بها، لكن الذين يطلبون التجارة مجيتادعنا من الذين  ؟يكسبوا..
 هللا أعلم.صفقات كبرى، ر، إذا كان هناك ما يمكن إال في القليل الناد ؟مائة ألف يكسبون  بربع ساعة الشرعية

 شيء بالنسبة لتجارة اآلخرة، ولذا ال صارت تجارة الدنيا لكن عموم الناس إذا وازنا بين تجارة الدنيا وتجارة اآلخرة
كرب  :ما قالمن كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة  من كرب اآلخرة((  ةن مسلم  كرب))من نفس عجاء في الحديث: 

 ا))من ستر مسلم  ؛ ألن كرب الدنيا ال شيء بالنسبة لكرب اآلخرة، بينما الشق اآلخر من الحديث: الدنيا واآلخرة
ال شيء بالنسبة لكرب اآلخرة،  -كرب الدنيا-لكن الكرب  ،الستر مطلوب في الدنيا واآلخرة((ستره هللا في الدنيا 

 وهكذا نقول: إن تجارة الدنيا ال شيء بالنسبة لتجارة اآلخرة.
 ال أربح هللا تجارتك((. فقولوا: إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد))وجاء في الحديث: 

مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن سالم  :كذا ليحيى ولغيره "بلغه وحدثني عن مالك أنه"ثم قال: 
 تصغير بطحاء "بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء" يعني متصل "أن عمر"بن عبد هللا عن أبيه 

ن لم يكن منه، لمن أراد أن يلغط "من كان يريد أن يلغط :وقال" ث فيما ال ويتحد ،يعني مكان ألحقه بالمسجد وا 
من "تجارة الدنيا أو من تريد المكث فيه من أهل األعذار ممن يمنع دخوله في المسجد  اينفع، ومن يريد أيض  

والمراد به الشعر غير المباح، أما الشعر  "اأو ينشد شعر  " يتكلم بكالم  فيه لغط وجلبة واختالط "كان يريد أن يلغط
 -مارضي هللا عنه-على عمر ، ولذا أنكر حسان -الصالة والسالم عليه-المباح فقد كان ينشد بين يدي النبي 

 -صلى هللا عليه وسلم-يعني رسول هللا  ،إنشاد الشعر، فقال: أنشدته بين يدي من هو خير  منك لما أنكر عليهم
 ،للمسجد؛ ألن المساجد إنما بنيت للصالة اتعظيم   "أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة ،اأو ينشد شعر  "

قامة ذكر هللا   وهللا أعلم. .-جل وعال-وا 
  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


